2. nedelja med letom
Družinska nedelja
19. 01. 2020
Ponedeljek 20. 01. 2020
Fabijan, papež
Torek 21. 01. 2020
Agnes (Neža, Janja)

Sreda, 22. 01. 2020
Vincencij (Vinko)
Četrtek 23. 01. 2020
zaroka Marije in Jožefa
Petek 24. 01. 2020
Frančišek Saleški
Sobota 25. 01. 2020
Spreobrnitev ap. Pavla
3. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
26. 01. 2020

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Pri Sv. Joštu
Ob 10.00 uri za + Vero (obl.), Amalijo in Karla Juharta
Ob 7.00 za +Leopoldino (obl.), Valentina in Ireno Zupanič

Ob 18.30 za srečno operacijo in za zdravje
Ob 17.00 za +Ivana Retuznika (obl.) in sorodnike
Ob 17.00 za + Ivano Majšler (obl.), Miha in starše Jamšek
Ob 17.00 za + Pavla Kolarja (8. dan)

Ob 7.00 za + Frančiško (obl.), Janeza in Miro Pučnik
Krst Nike in Vida Lubeja
NEDELJA BOŽJE BESEDE – SVETEGA PISMA
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za vse + iz družine Trdin (Siglovi)
1. Danes popoldan ob 16.00 uri smo vabljeni na koncert v cerkev sv.
Janeza Krstnika v Čadramu v spomin na dolgoletnega župnika in
dekana g. Romana Štusa. Rad je prihajal na Prihovo, zakaj bi tudi
mi ne šli z veseljem na koncert v njegov spomin? Vabljeni!
2. Iskrena hvala mladini za pospravljanje jaslic, Maksu Leskovarju
in Daniju Lubeju za popravilo centralne; hvala za čiščenje in krašenje
župnijske cerkve, prav tako pa tudi iskrena hvala Jožici Klančnik in Slavku
Ugeršku za čiščenje in krašenje podružnične cerkve sv. Jošta; hvala za
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
3. Teden molitve za edinost kristjanov: O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in
Metodu poklical k edinosti vere, zedini vse kristjane v svoji sveti Cerkvi. Naj bomo
v češčenju troedinega Boga vsi na zemlji združeni, kakor so združeni božji izvoljenci v nebesih. Tega te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji Device Marije, sv. Cirila in Metoda, sv. Leopolda Mandiča in vseh svetnikov. Amen.

TEČAJ ZA ZAROČENCE 2020 v župnijskem domu v Slov. Konjicah:
Prvo srečanje: petek, 14. februar 2020:
 ob 18. 00: Zakramentalnost najinega zakona: Marjan Jezernik, C. opat
 ob 19.15: Duhovno pripravljena na zakrament, predava:
Vlado Bizant CM, duhovnik
 ob 20. 30: Dva in vendar eno: predava: Jože Planinšek CM, duhovnik
Drugo srečanje: sobota, 15. februar 2020:
 ob 19.00: Odprta za izkušnje drugih; gosta: Angelca in Jože Šuster
 ob 20.30: Ohranjujva življenje; predava: Marta Tome, dr. den. med.

Kako Gorenjec pošlje svoji ženi rože?
S telefonom jih slika in ji pošlje fotografijo rož. 🙂
Dobro, ko smo se vicu nasmejali, pa se lahko resno
vprašamo, kaj je s tem narobe? Čisto nič! Da imamo
žene rade rože in da jih rade dobimo od svojih mož (če
se ti kdaj spomnijo na to), ni nobena skrivnost. Toda,
morajo to res biti umetno vzgojene drage vrtnice iz cvetličarne? Ki bodo
lepe nekaj dni, potem pa jih neizogibno čaka usoda kompostnika?
Rože izražajo pomembno sporočilo: cenim te, rad te imam, mislim
nate. In kar je še takih lepih misli, ki pobožajo ženino srce. To pa prav tako
lahko naredi elektronsko sporočilo, če seveda žena ve, da je iskreno. Bila
sem vesela, ko sem danes spet, kot že mnogokrat, dobila po telefonu sliko
lepe vrtnice in prijazno sporočilce mojega moža.
Nekdo je rekel, da so majhna dejanja, ki jih naredimo, vredna
neskončno več, kot velika, ki jih samo načrtujemo. Koliko takšnih majhnih
dejanj, ki pa so vredne veliko, lahko naredimo že s svojim telefonom?
Odnos, za katerega ne skrbimo, hira, lahko celo propada.
To, da sva poročena že osemindvajset let, da se dobro poznava, da
sva nekako udomačena drug z drugim, ni nobena garancija za dober
zakon. Ljudje smo po svoji grešni naravi sebični. Če se prepustiva
»udomačenosti«, navajenosti in rutini, za najin zakon ne bo dobro. Truditi
se moramo drug za drugega, pa ne glede na to ali smo mladoporočenci ali
pa dedki in babice. Zato se pravo vprašanje, ki bi si ga morala zastaviti
vsako jutro, glasi: kaj lahko danes naredim, da mojemu možu (moji ženi)
polepšam dan?
Saša Štern: http://www.diz.si/kako-gorenjec-poslje-svoji-zeni-roze/.
petek, 06. 12. 2019 Sp. Grušovje:
petek 24. 01. 2020
petek, 13. 12. 2019 Preloge:
četrtek 31. 01. 2020
petek, 20. 12. 2019 Vrhole:
petek, 07. 02. 2020
petek, 27. 12. 2019 Sevec:
petek, 14. 02. 2020
petek, 03. 01. 2020 Prepuž:
petek, 21. 02. 2020
petek, 10. 01. 2020 Vinarje:
petek, 28. 02. 2020
petek, 17. 01. 2020 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

2. nedelja med letom
Družinska nedelja
19.01.2020
3. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
26.01.2020
GOSP. DAROVANJE - SVEČNICA
Nedelja mož in fantov
02.02.2020

7.00
1. berilo: Kristina Strnad
2. berilo: Albin Pučnik
7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Marjana Pučnik

10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Pavlica Pučnik
10.00
OTROCI

7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Martin Juhart

10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar

V adventni akciji „otroci za otroke“ ste darovali 60,10 € (samo
en šparovček). Otroci, če ste pozabili, prinesite prihodnjič. Denar bomo poslali za otroke v Afriki (misijone).
Včeraj smo imeli oratorijski dopoldan. Udeležilo se ga je 15
otrok. Iskrena hvala mladinkam za vodenje oratorijskega dne:
Eviti Brdnik, Izi Pučnik, Piji Pučnik in Brini Mlakar. Boglonaj!

SVETNIK TEDNA – sveti Vincencij (Vinko), diakon, mučenec
Sveti Vincencij je diakon. Bil je desna roka škofa Valerija v Cezaravgusti, sedanji
Saragosi. Oba so ob preganjanju leta 304 zajeli in odvlekli v Valencio. Valerija so
izgnali v Galijo in tam je v miru umrl leta 315, Vincencij pa je prestal kruto
mučeniško smrt. Oba godujeta na isti dan. Ime: Izhaja iz latinske besede vincens,
vincentis, ki pomeni »zmagujoč«; po pomenu pa mu je zelo blizu ime Viktor, victor
pa v latinščini pomeni »zmagovalec«. Izpeljave: Vincencij, Vincenc, Vincent, Vinko,
Cenc, Cenko, Cene, Vincencija, Vinka … Rodil se je v 3. stoletju v Huesci v Španiji,
umrl pa 22. januarja 304 v Valencii, prav tako v Španiji. Družina: Bil je potomec
veljaške rodbine, njegov ded je bil konzul, njegov oče pa je bil že kristjan. Vzgajal
ga je škof Valerij v Saragosi. Poslanstvo: Potem ko je škof Valerij poskrbel za njegovo izobrazbo, je Vincencij postal diakon in njegov pomočnik. Namesto njega (imel
je govorno napako) je Vincencij oznanjal božjo besedo. Mučeništvo: Med Dioklecijanovim preganjanjem kristjanov naj bi ga prijeli in vrgli v ječo, kjer je moral
prestajati najhujše oblike mučenja: privezali so ga k stebru in prebadali s sulicami,
pekli na ražnju in vrgli na črepinje. Angel naj bi ga pri mučenju tolažil, dokler ni
podlegel. Cesarski namestnik Dacijan je najprej hotel njegovo truplo prepustiti pticam roparicam, a so ga ubranili krokarji. Tudi ko so ga kasneje zašili v volovsko
kožo, mu navezali mlinski kamen in potopili v morje, ga je to kmalu naplavilo na
obalo. Zavetnik: Portugalske, Zaragoze, Lizbone; vinogradnikov, mornarjev, krovcev, drvarjev, opekarjev, lončarjev, gozdnih delavcev. Upodobitve: Upodabljajo ga kot mladega diakona v dalmatiki
(diakonskem oblačilu) s palmo, knjigo, križem ali grozdom.
Poleg tega ima lahko ob sebi tudi raženj ali mlinski kamen,
ponekod tudi krokarja. Grob: Vincencija so potem, ko je
Cerkev dobila svobodo, pokopali v cerkvi ob mestnem obzidju. Njegove relikvije danes častijo v Rimu, Parizu, Metzu,
Chartresu, Besançonu in Le Mansu. Življenjepis: ohranjeni
so štirje Avguštinovi govori in pesnitev Vincencijevega rojaka Prudencija, ki se opirajo na izgubljeno poročilo.
Goduje: 22. januarja, na Vzhodu pa ga častijo 11. novembra. Pri nas: Po ljudskem prepričanju naj bi se na
vincencijevo »ptički ženili«. Njegov god imajo za t. i. sredino
zime. Pregovori: Če na Vinka sonce sveti, bo dosti rujnega vinca v kleti. Če sv.
Vinka sonce peče, obilo vina v sode poteče. Kakor okoli Vincenca bilo, tako čez
leto ostalo bo. Misel: »Ti se klanjaš malikom, narejenim iz lesa in kamna, mi pa se
klanjamo Bogu življenja in svetlobe, edino pravemu Bogu in njegovemu Sinu Jezusu Kristusu.« (Vincencij svojemu mučitelju Dacijanu).
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
2. nedelja med letom
Družinska nedelja
TEDEN MOLITVE ZA EDINOST
KRISTJANOV
19. 01. 2020 – 26. 01. 2020

Papež Frančišek:
Jezus reče grešnici: »Odpuščeni so ti grehi.« Ko Jezus gre k bistvenemu,
se ostali pohujšujejo, kajti tam je preroštvo, tam je moč. Na isti način Jezus
pravi človeku pri kopeli, ki nikoli ne pride pravočasno do vode, da bi ozdravel: »Pojdi, ne greši več.« Samarijanko, ki ga veliko sprašuje – bila je nekoliko teologinja, Jezus povpraša po možu.
Gre k bistvenemu v življenju, je ponovno poudaril sveti oče, in »bistven je
tvoj odnos z Bogom. Mi pa na to velikokrat pozabimo, kakor da bi nas
bilo strah ravno tam, kjer je srečanje z Gospodom, z Bogom.« Veliko
se ukvarjamo s svojim fizičnim zdravjem, posvetujemo se o zdravnikih in
zdravilih, kar je dobro. Ampak ali razmišljamo o zdravju srca?
»Tukaj imamo eno Jezusovo besedo, ki nam bo morda pomagala: 'Otrok,
odpuščeni so ti grehi.' Ali smo navajeni razmišljati o tem zdravilu
odpuščanja naših grehov, naših napak? Vprašamo se: 'Ali moram Boga
prositi odpuščanja za kakšno stvar?' 'Ja, ja, v splošnem smo vsi grešniki.'
In tako stvar zvodeni in izgubi moč, to moč preroštva, ki jo ima Jezus, ko
gre k bistvenemu. In danes Jezus vsakemu med nami pravi: 'Hočem ti
odpustiti grehe.'«
Pojdimo k Zdravniku
Papež Frančišek je ob koncu
homilije dejal, da morda kdo v
sebi ne najde grehov, ki bi se jih
spovedal, ker mu manjka
»zavedanje o grehih«, o konkretnih grehih, o dušnih
boleznih, ki jih je treba ozdraviti. In zdravilo, da bi ozdraveli, je odpuščanje.
»Preprosta je stvar, ki nas jo uči Jezus, ko gre k bistvenemu. Bistveno je
zdravje, celotno: telesa in duše. Dobro varujmo zdravje telesa, a tudi duše.
In pojdimo k Zdravniku, ki nas lahko ozdravi, ki lahko odpusti grehe. Jezus
je za to prišel, za to je dal življenje.«

